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نائب وزير اخلارجية بحث مع سفير الصني العالقات الثنائية
اجتمع نائب وزير اخلارجية السفير مجدي الظفيري أول 
أمس، مع سفير جمهورية الصني الشعبية لدى البالد لي مينغ 

قانغ. ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية 
بني البلدين، إضافة إلى تطورات األوض��اع على الساحتني 

اإلقليمية والدولية. وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.
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الشيخ حمد جابر العلي في لقطة جماعية خالل زيارته التفقدية

رئيس مجلس الوزراء يستقبل 
سفير قبرص مبناسبة انتهاء مهام عمله

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السيف أمس، سفير جمهورية قبرص الصديقة لدى دولة الكويت شار االمبوس حادجيسافاس، وذلك مبناسبة 
انتهاء مهام عمله.

جانب من الزيارة

ق��ام ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، أول 
أمس، بزيارة للقوة البرية باملنطقة الشمالية، 
رافقه فيها رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس األركان 
الفريق الركن فهد الناصر وع��دد من كبار قادة 

اجليش.
وق��ال��ت رئ��اس��ة األرك���ان ف��ي بيان صحفي :
إن��ه ك��ان في استقبال الشيخ حمد جابر العلي 
ل��دى وصوله آم��ر القوة البرية العميد الركن 
محمد الظفيري وع��دد من قيادات القوة البرية 
حيث تناول مأدبة اإلفطار مع إخوانه وأبنائه 

العسكريني من منتسبي القوة.
وذكر البيان أن الوزير وجه كلمة إلى منتسبي 
القوة البرية، نقل خاللها حتيات وتهاني صاحب 
السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات املسلحة، 
وسمو ولي عهده األم��ني، وسمو رئيس مجلس 

الوزراء مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وعبر الوزير في كلمته عن سعادته بوجوده 
مع منتسبي القوة البرية ومشاركتهم مأدبة 
اإلفطار، مشيدا بالروح املعنوية العالية التي 

يتمتع بهارجال القوات املسلحة.
وأعرب عن فخره واعتزازه مبا يقومون به من 
جهود وعمل متواصل دؤوب في سبيل حماية 
الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره وسالمة 

أراضيه.
ودعا منتسبي القوة البرية إلى مواصلة البذل 
والعطاء خلدمة هذا الوطن املعطاء، سائال املولى 
عز وجل أن يدمي نعمة األمن واألم��ان على بلدنا 
احلبيب، وأن يعيد شهر رمضان املبارك عليه 
وعلى شعبه باخلير واليمن والبركات في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو أمير البالد القائد 

األعلى للقوات املسلحة وسمو ولي عهده األمني.

دعا إلى مواصلة البذل والعطاء خلدمة  الوطن  

وزير الدفاع يزور القوة البرية في املنطقة الشمالية

أشاد بجهود الفارس واهتمامها باحتياجات احملافظة

محافظ »العاصمة«: الشباب الكويتي 
مفخرة للوطن وأمله املنشود

أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد، أن 
احملافظة تسعى بالتعاون مع اجلهات املعنية 
لصبغ وجتميل جميع اجل��س��ور واألن��ف��اق في 
جميع مناطقها، مشيدا بكافة اجلهود واملبادرات 
التطوعية التي تخدم الوطن واحملافظة ضمن 
أدوراها البناءة في املسؤولية املجتمعية وخدمة 

مجتمعها احمليط.
جاء ذلك في تصريح صحفي للمحافظ اخلالد، 
على هامش متابعته على أرض الواقع لعمليات 
جتميل بعض املواقع على طريق الدائري األول 
ف��ي احملافظة وذل��ك بحضور وزي���رة األشغال 
العامة، ووزي���رة ال��دول��ة ل��ش��ؤون  االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات الدكتورة رنا الفارس، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��دد م��ن مسؤولي دي���وان عام 

احملافظة والوزارة.
وأوض���ح اخل��ال��د، أن الفريق التطوعي بدأ 

جهوده بتجميل بعض املواقع على طريق الدائري 
األول ومنها نفق الدائري األول مع طريق جمال 
عبدالناصر، وستستمر اجلهود حتى جتميل 
بقية املواقع في احملافظة، مطالبا بتشجيع مثل 
هذه امل��ب��ادرات الراقية ومد يد التعاون لها من 
اجلهات التنفيذية املعنية لتواصل دورها البناء 

في املجتمع.
وأم��ل اخلالد، املزيد من االهتمام من وزارة 
األش��غ��ال العامة وال��دول��ة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، باحتياجات احملافظة 
ذات الصلة. وأش��اد محافظ العاصمة، الشيخ 
طالل اخلالد، ، بجهود الوزيرة الفارس، ومثمنا 
مبادرات الفريق التطوعي وما يضمه من سواعد 
كويتية أصيلة من شباب وشابات الفريق القائم 
على عمليات التجميل ، معتبرا أنهم مفخرة 

للوطن وأمله املنشود.

محافظ العاصمة والوزيرة رنا الفارس خالل متابعتهما عمليات جتميل بعض املواقع

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل السفير  القبرصي

استقبل محافظ مبارك الكبير 
ال��ل��واء م. محمود بوشهري 
ف��ي م��ب��ن��ي احمل��اف��ظ��ة ممثلني 
عن جمعيتي ضاحية صباح 
السالم و القرين ومبارك الكبير 
تقديرا جلهودهم املبذولة في 

خدمة قاطني املنطقة .
وأع��رب احملافظ، عن شكره 
إل��ى رئ��ي��س وأع��ض��اء مجلس 

إدارة اجل��م��ع��ي��ت��ني وجميع 
ال��ع��ام��ل��ني ،ع���ل���ى ج��ه��وده��م 
امل��خ��ل��ص��ة وأدائ���ه���م املتميز 
وتفانيهم ، في ظل قرار احلجر 

اجلزئي .
وث��م��ن ب��وش��ه��ري تكثيف 
اجل����ه����ود ل���ت���وف���ي���ر ك��اف��ة 
االح��ت��ي��اج��ات وتوفير جميع 
انواع السلع خالل شهر رمضان 

امل���ب���ارك، م��ش��ي��دا ف��ي ال��وق��ت 
ذات���ه ج��ه��ود مجلس اإلدارة 
لتبديد أي قلق أو مخاوف من 
قبل األه��ال��ي، مجددا مطالبته 
لسكان محافظة مبارك الكبير  
بعدم ال��ت��داف��ع ب��ش��راء السلع 
االستهالكية بشكل مبالغ فيه 
ويفوق االحتياج الفعلي نظرا 

لتوافرها وبكميات كبيرة .

خالل استقبال مسؤولي من جمعيتي صباح السالم و القرين ومبارك الكبير

بوشهري: المبرر للتدافع لشراء السلع 
االستهالكية بشكل مبالغ فيه 

مبناسبة االحتفاالت العاملية بيوم األرض

بهزاد: يجب اللجوء حللول مبتكرة في الكهرباء والنقل واملياه
أك���دت أم��ني ع��ام اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة ج��ن��ان ب��ه��زاد، مبناسبة 
االحتفاالت العاملية بيوم األرض الذي 
يصادف اليوم 22 من شهر أبريل، أنه في 
ه��ذه األث��ن��اء، حيث يتسابق العالم على 
تقليل االنبعاثات الغازية والتحضير 
 )COP26( ملؤمتر األمم املتحدة للمناخ
الذي مت تأجيله إلى نوفمبر من هذه السنة 
بعد أح���داث جائحة ك��ورون��ا التي هزت 
العالم في السنة املاضية، سيجعل العالم 
ف��ي ت��س��ارع نحو إي��ج��اد ح��ل��ول مبتكرة 
لتمويل ق��درات التكيف مع تغير املناخ 
ومجابهة امل��ش��اري��ع ال��دول��ي��ة املشتركة 
وح��دوث تغيرات إيجابية بشأن العمل 

املناخي والسياسات البيئية.
وأش��ارت إلى أنه “يجب اللجوء لهذه 
احل��ل��ول املبتكرة ف��ي قطاعات الكهرباء 
وامل��اء والنقل وامل��ي��اه، حيث تتوافر اآلن 
حلول قابلة للتطوير وذات أسعار معقولة 
لتمكني البلدان من االرتقاء إلى اقتصادات 
أنظف وأكثر مرونة، حيث تتسارع وتيرة 

التغيير مع حت��ول املزيد من الناس إلى 
الطاقة املتجددة ومجموعة من التدابير 
األخرى التي من شأنها تقليل االنبعاثات”، 
مضيفة “لضمان زي���ادة ال��واق��ع��ي��ة في 
حصة الطاقة املتجددة بإنتاج الكهرباء 
في املستقبل يجب وضع سياسات حازمة 

بهدف الترويج والتسويق واالستفادة من 
التعليم املستمر للمواطنني.

وش���ددت على أننا بحاجة ماسة إلى 
زيادة الوعي ومتكني الشباب من األعمال 
اخل��ض��راء التي ستكون هي ن��واة العمل 
املستقبلي في تخصصات البيئة وهندسة 
الكهرباء والطاقات البديلة، وم��ن أكبر 
التحديات واحلواجز التي تقف أمام منطقة 
اخلليج العربي هي في املجال التكنولوجي 
وتطوير التبادل املعرفي وحتسني البحث 

العلمي«.
ولفتت ب��ه��زاد إل��ى امل��ب��ادرة اخلاصة 
مبشروع مجمع الشقايا للطاقة املتجددة 
وم��ب��ادرة سمو األم��ي��ر ال��راح��ل الشيخ 
صباح األح��م��د لتأمني %15 م��ن الطلب 
احمللي على الكهرباء باستخدام الطاقة 
النظيفة بحلول عام 2030 حتقيقا للهدف 
ال��س��اب��ع م��ن أه���داف التنمية املستدامة 
لضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة 
على خ��دم��ات الطاقة احلديثة املوثوقة 
وامل��س��ت��دام��ة، مشيرة  إل��ى إع��الن األمير 

محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع عن مبادرة 
السعودية اخل��ض��راء وم��ب��ادرة الشرق 
األوس��ط األخ��ض��ر، التي أبهرت املجتمع 
اخلليجي بتكاملها حلل مشاكل بيئية باتت 
مرهقة على مدى سنوات طويلة كالتصحر 
وقلة الغطاء النباتي واالنبعاثات الغازية 

والتلوث واحلفاظ على احلياة البحرية.
وأوض��ح��ت أن ه��ذه امل��ب��ادرات تعتبر 
منظورا مختلفا لتغير املناخ واستخدام 
الطاقات املتجددة، فهي ستعمل على تقليل 
االنبعاثات الكربونية ألكثر من %4 من 
خالل مشاريع الطاقة املتجددة وتطبيق 
ورفع معايير الطاقة النظيفة واالقتصاد في 
استهالك الوقود، وبتلك املبادرة املشتركة 
ل��دول اخلليج العربي والتي تسعى من 
خاللها ال���دول اخلليجية ل��زي��ادة حصة 
الطاقة املتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
في املستقبل ليحقق اخلليج العربي بذلك 
تخفيض االنبعاثات الكربونية مبا يزيد 

على %10 من املساهمات العاملية.

جنان بهزاد
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خالل اتصال عبر تقنية املرئي واملسموع 

وزير اخلارجية بحث مع نظيره 
املغربي العالقات الثنائية

تلقى وزي��ر اخلارجية وزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس ال���وزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احمل��م��د، أول أم��س، ات��ص��اال عبر تقنية املرئي 
واملسموع من وزير الشؤون اخلارجية والتعاون 
اإلفريقي واملغاربة املقيمني باخلارج في اململكة 
املغربية الشقيقة، ناصر بوريطة تناول مجمل 

الوشائج واألواص���ر التاريخية األخ��وي��ة بني 
البلدين والشعبني الشقيقني وس��ب��ل تعزيز 

الترابط املتني القائم بينهما في مختلف املجاالت.
كما مت بحث كافة القضايا والتحديات التي 
تشهدها املنطقة وآخر التطورات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

وزير اخلارجية ونظيره املغربي خالل االتصال

محافظ مبارك الكبير يتسلم درعاً تذكارية


